شروط القبول في الالئحة الموحدة للدراسات العليا
شروط القبول في الالئحة الموحدة للدراسات العليا

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن يكون المتقدم سعودي أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير
السعوديين.
أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى
معترف بها.
أن يكون حسن السير والسلوك والئقا طبيا.
أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا.
األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ذلك متى
دعت الحاجة لذلك.
يجوز للقسم أن يشترط اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة.

تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل عن موعد استقبال طلبات
التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه /ماجستير  /زماالت طبية) للعام الجامعي – 1441
 1442هـ برسوم دراسية .القبول لهذا العام سيكون على  44برنامج ماجستير 8 ،برنامج
دكتوراه و 20برنامج زمالة طبية.
»موعد التقديم :يوم اإلثنين  17فبراير  2020م ،الموافق  23جمادى اآلخرة 1441هـ.
»موعد نهاية التقديم :يوم األحد  2مارس  2020م الموافق  7رجب  1441هـ.
لالطالع على البرامج المطروحة وشروط القبول ،يمكنكم زيارة بوابة القبول لعمادة الدراسات
العليا وذلك عبر موقع الجامعة على الرابط) ( iau.edu.sa
يسعدنا استقبال استفساراتكم عبر البريد
االلكتروني: DGS.Admission@iau.edu.sa
كما يمكنكم التواصل عبر الهاتف على األرقام0133332586 – 0133332585 :

تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن مواعيد اختبارات المفاضلة والمقابالت
الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على برامج الدراسات العليا (ماجستير -دكتوراه) للعام الجامعي
 1442هـ  ،وذلك حسب المواعيد والمقرات المرفقة ،وترجو العمادة مراعاة ما يأتي:
إحضار الهوية الوطنية لجميع المتقدمين والمتقدمات.
االلتزام بالمواعيد والمقرات الموضحة ( هنــــا )
https://www.kku.edu.sa/sites/default/files/general_files/pdf/kku_drasat_time.pdf

عل ًما أن بقية البرامج التي ال يشترط لها اختبارات مفاضلة سوف تتم المفاضلة فيها بموجب
معايير المفاضلة المعتمدة من القسم العلمي.
ً
قبوال نهائيًّا بعد اعتماد النتائج من مجالس األقسام والكليات
وسوف يتم اإلعالن عن المقبولين
المختصة والعمادة.

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج
الدراسات العليا للعام الجامعي  1442هـ  ،وذلك ابتداء من يوم األحد  1441- 6 -22هـ حتى يوم السبت 5
–  1441 – 7هـ لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية
السعودية.
وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها
الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة  ،2030عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا
تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق األمن الغذائي ،واالستدامة البيئية ،وأن ذلك يأتي استجابة
لتطلعات قيادتنا الرشيدة –أعزها هللا -لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.
من جانبه بيّن سعادة عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدهللا الحمام ،أن اجتياز اللغة اإلنجليزية
)(TOEFL_IELETS_STEPشرط للقبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه ،مبينا سعادته أن
التقديم سوف يكون عبر بوابة القبول اإللكتروني ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم.
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=238

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد فتح باب التقديم لاللتحاق
ببرامج الدراسات العليا االعتيادي والمدفوع .للعام الجامعي 1442هـ
»ابتدا ًء من األحد  1441 / 6 / 15هـ وحتى الخميس  1441 / 6 / 27هـ

أعلنت جامعة المجمعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن  14برنامجا ً للدراسات العليا للعام
الجامعي القادم  1442هـ ،في مختلف التخصصات اللغوية والشرعية واإلدارية والعلوم
الصحية والحاسب اآللي ،حيث ذكر عميد الدراسات العليا بالجامعة أ.د.عبدهللا بن خليفة
السويكت أن العمادة فتحت باب القبول يوم األحد  1441 / 6 / 15هـ ،ولمدة ثالثة أسابيع
حتى  1441/ 7/ 6هـ

اعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف ،عن موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام
الجامعي 1441هـ – 1442هـ ،والتي تشمل  24برنامجاً ،اعتبارا ً من يوم األحد الموافق
1441/7/6هـ ،وحتى يوم السبت الموافق 1441/7/19هـ.
وحددت العمادة ،يوم اإلثنين الموافق 1441/8/6هـ ،موعدا ً إلعالن أسماء المرشحين مبدئياً،
مؤكدة بأن إجراء المقابالت الشخصية للمرشحين مبدئيا ً ستبدأ من يوم اإلثنين الموافق
1441/8/14هـ ،وحتى يوم الخميس 1441/8/16هـ.
كما حددت يوم الخميس الموافق 1441 /8/23هـ ،موعدا ً إلعالن المرشحين نهائيا ً لمرحلتي
الماجستير والدبلوم العالي.
ودعت العمادة ،الراغبين في االلتحاق بتلك البرامج ،االطالع على الشروط وتفاصيل البرامج
من خالل الدخول على الرابط التالي: (http://dgs.ju.edu.sa/admission/
لالستفسارات: gs@ju.edu.sa
تويتر@DGS_JU

جامعة األمير سطام تعلن فتح القبول في  23برنامجا ً لمرحلة الماجستير
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز عن موعد فتح باب القبول
لبرامج الدراسات العليا في  23برنامجا ً لمرحلة الماجستير ،اعتبارا ً من يوم األربعاء /7 /2
1441هـ الموافق 2020 /2/26م وينتهي بنهاية يوم الخميس 1441 /7 /17هـ الموافق
2020 /3 /12م ،وذلك من خالل بوابة قبول الدراسات العليا على
الرابطhttps://gstudy.psau.edu.sa
وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن سعيدان أن الجامعة تتيح
التقديم على  23برنامجا ً لمرحلة الماجستير برسوم دراسية في الكليات الصحية والعلمية
واإلنسانية ،وأكد أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل األقسام
المختصة في ضوء الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها
التنفيذية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
وأفاد الدكتور السعيدان بأنه يمكن االطالع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا
مدفوعة الرسوم وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1442
هـ ،من خالل زيارة موقع عمادة الدراسات
العليا  https://dps.psau.edu.sa/arواالطالع على دليل برامج الدراسات العليا
المخصص لذلك.
وأكدت عمادة الدراسات العليا ،على الراغبين في التقديم بضرورة التأكد من صحة ودقة كافة
البيانات المقدمة ،حتى ال تتعرض عملية القبول لإللغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع العمادة من خالل البريد
اإللكتروني dgsf@psau.edu.saوعلى أرقام االتصال -في وقت الدوام
الرسمي- 0115884242 – 0115884283

جامعة الملك فهد تعلن عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا

تعلن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن بدء قبول الطالب والطالبات الراغبين في
االلتحاق ببرامج الدراسات العليا للفصل األول من العام الدراسي  2021 – 2020م ابتداء
من  27/1/2020إلى  12/2/2020م
»التخصصات المتاحة للطالب:
.1

دكتوراه  :جميع التخصصات الهندسية والعلوم

.2

ماجستير  :جميع التخصصات الهندسية والعلوم وإدارة األعمال

»التخصصات المتاحة للطالبات:
.1

دكتوراه  :الرياضيات – علوم الحاسب.

.2

ماجستير العلوم في:
–الرياضيات
–اإلحصاء التطبيقي
–علوم الحاسب
–هندسة شبكات الحاسب

»التقديم من خالل الموقع اإللكتروني) ( kfupm.edu.sa/gs

تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة عن فتح بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا ،
»حسب الالئحة الموحدة للدراسات العليا المادة (:)13
.1

أن يكون المتقدم سعوديا ،أو حاصالً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من
غير السعوديين..

.2

أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى
معترف بها.

.3

أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا ً طبيا ً.

.4

أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

.5

موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا ً.

.6

التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.

.7

ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضروريا ً.

»تشترط جميع برامج الماجستير شرط اللغة اإلنجليزية للقبول باستثناء بعض البرامج في
بعض التخصصات ،ويستثنى من شرط اللغة اإلنجليزية لبرامج الماجستير الحاصلين على
مؤهل من جامعة في دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية (أمريكا ،بريطانيا …)  ،وكذلك الحاصلين
على بكالوريوس في الطب ،وطب األسنان ،والصيدلة ،وبكالوريوس اللغة اإلنجليزية (ال
ينطبق هذا االستثناء على المتقدمين على ماجستير اللغة اإلنجليزية).
»مواعيد التقديم:


بداية التقديم يوم األحد الموافق  1441 / 6 / 1هـ الموافق  2020 / 1 / 26م



نهاية التقديم يوم الخميس  1441 / 6 / 26هـ الموافق  2020 / 2 / 2م

»للمزيد من التفاصيل والتقديم من خالل الرابط) ( http://bit.ly/37ynvrD
»بوابة القبول) ( https://ags.uj.edu.sa/

فتح باب القبول في ( )22برنامجا ً للدراسات العليا بجامعة بيشة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة عن فتح باب القبول في ( )22برنامجا ً للدراسات العليا للعام
الجامعي المقبل (1442هـ) للطالب والطالبات ،في تخصصات التربية واآلداب واألعمال والهندسة والحاسبات
وتقنية المعلومات ،ابتدا ًء من يوم األحد المقبل وحتى يوم السبت 1441/6/21هـ عن طريق بوابة القبول
االلكترونية.
وأوضحت بأنه يشترط للقبول في البرامج أن يكون المتقدم سعوديا ً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا
كان من غير السعوديين ،وأن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة
أخرى معترف بها ،وأن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا ً طبياً ،مع تقديمه لتزكيتين علميتين من أساتذة
سبق لهم تدريسه ،وأن يجتاز االختبار التحريري أو المقابلة الشخصية التي تجريهما األقسام العلمية أو بهمها
معا ً إن وجدت ،باإلضافة إلى الشروط الخاصة لكل برنامج .مضيفة بأن المفاضلة تكون بين المتقدمين وفقا ً
لآلتي :يخصص للمعدل التراكمي للبكالوريوس ( ،)% 50ويخصص لدرجة اختبار القدرات الجامعيين (40
 ،)%ويخصص لدرجة المقابلة الشخصية أو االختبار أو بهما معا ً ( .)% 10مؤكدة على أن فتح البرامج يتم
بناء على أعداد المقبولين فيه.
ودعت العمادة الراغبين للتقدم التواصل معها لالستفسار عن طريق األرقام التالية،0176238350( :
 .)0176238111 ،017623852 ،0176238051أو عن طريق اإليميل ،: dgs@ub.edu.saأو
زيارة موقع العمادة على البوابة االلكترونية

جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه

أعلنت جامعة القصيم ُ ،ممثلة بعمادة الدراسات العليا ،عن موعد البدء في استقبال طلبات
التقديم اإللكتروني على برامج الدراسات العليا ،للعام الدراسي الجامعي 1442هـ ،في مرحلتي
الماجستير والدكتوراه ،وذلك اعتبارا ً من يوم األحد المقبل الموافق 1/6/1441هـ ،وحتى يوم
الخميس الموافق 12/6/1441هـ.
وحددت العمادة عدد البرامج المتاحة للتقديم في  77برنامجا ً في الدراسات العليا منها18 :
برنام ًجا في الدكتوراه ،و 59برنامجا ً للماجستير في الجامعة ،حيث تبلغ قيمة رسوم الدراسة
لمرحلة الماجستير ( )40000أربعون ألف لاير سعودي ،فيما تبلغ رسوم الدراسة لمرحلة
الدكتوراه ( )60000ستون ألف لاير سعودي ،ويمكن للراغبين في التقديم االطالع على دليل
برامج الدراسات العليا من خالل الرابط  :اضغط هنــا
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري ،أن عملية القبول في
البرامج تتم عبر الموقع اإللكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل األقسام
المختصة في ضوء الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.
وأشار “الدغيري” إلى أنه سيكون هناك اختبار تحريري تقدمه األقسام للمتقدمين وسوف يتم
تحديد موعده بعد انتهاء فترة التقديم ،وأفاد بأنه يمكن التقديم واالطالع على التخصصات
المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي
الجامعي 1442هـ من خالل رابط التقديم على القبول :
https://registration.qu.edu.sa/profile/login

جامعة األميرة نورة تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عن فتح باب القبول
لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ
»مواعيد التقديم :خالل الفترة من  1جماد اآلخرة 1441هـ الموافق  26يناير 2020م
ولمدة أربعة أسابيع.
»طريقة التقديم :بوابة القبول اإللكتروني عبر موقع عمادة الدراسات العليا
»البرامج وشروط القبول:
–يرجى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا
) ( https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Gate-of-acceptance.aspx
–البرامج تقدم برسوم دراسية.

الجامعة اإلسالمية تعلن فتح باب القبول في  52برنامجا ً للدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول في
برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/ 1441هـ والتي تشمل  52برنام ًجا.
وذلك خالل المدة من  21صفر الحالي وحتى  10ربيع األول المقبل في التخصصات النظرية،
فيما سيكون آخر يوم للقبول في التخصصات التطبيقية يوم الخميس  29ربيع الثاني المقبل عن
طريق البوابة االلكترونية للعمادة( http://iu.edu.sa ) .
كما حددت يوم  24جمادى األولى موعدا ً إلعالن المرشحين نهائيا ً لمرحلتي الماجستير
والدكتوراه.

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة للفصل
الدراسي األول للعام الجامعي 1442هـ وذلك في الفترة من 1441 / 5 / 3هـ وحتى تاريخ / 6 / 1
1441هـ ،لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم ،وغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية
السعودية.
وأوضح سعادة عميد الدراسات العليا األستاذ الدكتور سعود بن مستور السلمي أن اختبار القدرات العامة
للجامعيين والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم هو متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه
والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية عل ًما بأن صالحية االختبار ( )5سنوات والدرجة المطلوبة هي
( )65كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه – ماجستير) ،كما أن اختبار اللغة
اإلنجليزية (التوفل – اآليلتس – كفايات اللغة اإلنجليزية) هو متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج
الدكتوراه (عدا اللغة العربية والدراسات اإلسالمية) ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول واالختبارات
المعتمدة للغة اإلنجليزية والدرجات المطلوبة يُرجى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا اإللكتروني .
وأكد سعادته أن على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية (غير جامعة الملك عبدالعزيز)
الراغبين في االلتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم
إلكترونيا ً خالل الفترة المشار إليها أعاله ،حيث لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة التقديم
اإللكتروني .
وأشار “الدكتور السلمي” أن عمادة الدراسات العليا وبدعم وتوجيه من معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور يوسف بن
عبدالعزيز التركي تحقق بهذا طموح وتطلّع الراغبين في إثراء معارفهم واالستزادة والنهل من مناهل العلوم
واآلداب المختلفة وتعزيز التنمية الثقافية والفكرية واألدبية متمنيا ً للمتقدمين لهذه البرامج التطوير العلمي
والمزيد من النجاح واإلنجاز.
ولالطالع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول يمكن زيارة موقع العمادة على
االنترنت: http://graduatestudies.kau.edu.sa

